
 

 

 
 

 
 
Αρ. Πρωτ.: 5485       Χανιά,  06/07/2017 
       
 

 
Θέμα: Διόρθωση της διακήρυξης 47/2017  ΟΑΚ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  (CPV 45520000-8 ) (ΑΔΑ: ΨΝΥΔΟΞ5Ψ-ΝΞΝ, ΑΔΑΜ 17PROC001645290) με 

κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής με προϋπολογισμό 

60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%.  

 

 
 

 
Στη προκήρυξη 47/2017  ΟΑΚ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  (CPV 

45520000-8 ) (ΑΔΑ: ΨΝΥΔΟΞ5Ψ-ΝΞΝ, ΑΔΑΜ 17PROC001645290»  

 

1. Στις  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (σελ 44) η παράγραφος  

 

‘’Οι δαπάνες αφορούν την παροχή υπηρεσιών  

-ενός φορτωτή (μικρού), μέγιστου πλάτους μέχρι 1,60m, για να μπορεί να εισέρχεται μέσα 

στις διαμορφωμένους τάφρους, με ελάχιστη υποδύναμη 45PS,  

-δύο σκαπτικών μηχανημάτων τύπου G.C.B. 4x4 (ή αναλόγων μηχανημάτων διαφόρου 

οίκου κατασκευής), ιπποδύναμης το ελάχιστο70 P.S. 

-ενός εκσκαφέα (τσάπα) λαστιχοφόρου, ελάχιστης ιπποδύναμης 95 P.S. 

- ενός μικρό ερπυστριοφόρο μηχάνημα.’’ 

 

Αντικαθίσταται ως εξής: 

 

‘’Οι δαπάνες αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

-ενός φορτωτή (μικρού), μέγιστου πλάτους μέχρι 1,60m, για να μπορεί να εισέρχεται μέσα 

στις διαμορφωμένους τάφρους, με ελάχιστη υποδύναμη 45PS,  

-ένα σκαπτικού μηχανήμάτος τύπου G.C.B. 4x4 (ή αναλόγων μηχανημάτων διαφόρου 

οίκου κατασκευής), ιπποδύναμης το ελάχιστο70 P.S. 
-ενός εκσκαφέα (τσάπα) λαστιχοφόρου, ελάχιστης ιπποδύναμης 95 P.S. 

- ενός μικρό ερπυστριοφόρο μηχάνημα. 

- ένα φορτηγό ανεξαρτήτου μεγέθους’’ 

 

2. Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς 
 
Ο Δ/νων Σύμβουλος  
του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

       
 
 
      Φώτης Καζάσης 

      
 
 



 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟΣ: ΟΑΚ ΑΕ 

Οικονομική Προσφορά: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Οικονομική Προσφορά 

Του……………………………………………………………. 

Έδρα:…………………………………………………………. 

Όδός:……………………………………. Αριθμ……………. 

Τηλ……………………………………………………………. 

Φαξ:                         email:………………………………. 

 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)/ ΑΝΑ ΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
(τύπου JCB) 

35,00 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

50,00 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

45,00 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

45,00 

ΜΙΚΡΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

40,00 

 

*Η τιμή θα περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές, που 
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας 

 Η μισθοδοσία, η ασφάλιση, οι ώρες αναμονής (σταλίας) των μηχανημάτων, οι λοιπές 
επιβαρύνσεις του προσωπικού  καθώς και κάθε είδους έξοδα που αφορούν μετακίνηση και 
μεταφορά είτε προσωπικού είτε μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 

Χανιά,     /     /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  




